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BULETIN INFORMATIV
13 septembrie, Ziua Pompierilor din România
Astăzi se împlinesc 174 de ani în care pompierii militari români își duc misiunile în
slujba semenilor, sub deviza "Curaj și Devotament".
Aniversată în fiecare an la data de 13 septembrie, Ziua Pompierilor din România ne
oferă ocazia de a rememora un episod glorios din istoria naţională – lupta purtată pe
Dealul Spirii de compania de pompieri din Bucureşti condusă de căpitanul Pavel
Zăgănescu împotriva numeroasei oştiri otomane, venită să înfrângă mișcarea
revoluţionară de la 1848.
În timpul luptei din Dealul Spirii, pompierii au dovedit vitejie, curaj şi spirit de
sacrificiu în inegala confruntare cu trupele otomane covârşitoare.
Tradiţiile pompierilor români înscriu şi alte fapte memorabile de curaj, cum ar fi
participarea la Războiul de Independenţă sau apărarea vieţii şi bunurilor, pe timpul
bombardamentelor din cele două războaie mondiale.
Pentru a celebra această zi, care stă la baza identităţii instituţionale, la sediul
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Basarab I" al Județului Dâmbovița, a avut
loc un ceremonial militar și religios menit să cinstească curajul, gloria şi istoria
îndelungată a armei pompierilor.
Ne-am bucurat să avem alături de noi pe doamna Claudia GILIA, prefectul județului
Dâmbovița, domnul Corneliu ȘTEFAN, președintele Consiliului Județean Dâmbovița,
domnul Daniel-Cristian STAN, primarul municipiului Târgoviște și reprezentanți ai
structurilor cu care se cooperează la nivel județean.
În cadrul ceremoniei au fost înaintați în gradul următor înaintea expirării stagiului
minim în grad 3 ofițeri și 6 subofițeri.
Echipa de descarcerare a primit recunoașterea meritelor pentru implicare, efortul depus
și rezultatele obținute în cadrul Competitiei de descarcerare și de acordare a primului
ajutor calificat, desfășurată în Luxemburg.
La final, după defilarea pompierilor dâmbovițeni, toți invitații au asistat la un exerciţiu
demonstrativ pentru descarcerare, după care au vizitat expoziția cu tehnică de
intervenție utilizată în misiunile specifice.
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Prin modul în care înţelegem să lăsăm o amprentă proprie în toate activităţile
desfăşurate, prin pregătirea, devotamentul, experienţele profesionale şi umane, arătăm
tuturor că suntem demni de încrederea oferită.
La mulți ani, tuturor pompierilor!
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